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േഡാക്ടേററ്റ് എന്ന
അശ്ലീലപദം—
മലയാളത്തിെല
ഗേവഷണംഎന്ന
പ്രഹസനംഎന്തിനു്?

മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്കു് എനിക്കു് ഏറ്റവുംആത്മനി�
ന്ദ േതാന്നിയിട്ടുള്ളതു് മലയാളത്തിെല േഡാക്ടറൽ
പ്രബന്ധങ്ങളുെട ഓപ്പൺഡിഫൻസ് േവളകളി�
ലാണു്.എല്ലാവർക്കും മുൻകൂട്ടി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളപ്ര�
ബന്ധസംഗ്രഹം വള്ളിപുള്ളി വിടാെത വായിക്കുക
എന്നതാണു് ഇതിെല പ്രധാന ചടങ്ങു്. മൂന്നു വർ�
ഷം (പലേപ്പാഴും അഞ്ചുംഅതിലധികവും വർഷം)
ഗേവഷണം നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് മുപ്പതു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനായി,എഴുതി�
ത്തയ്യാറാക്കിയ പ്രബന്ധസംഗ്രഹത്തിെന്റ താങ്ങു്
ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാർഥിെയയുംഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല. മുൻകൂട്ടി വിതരണം െചയ്ത പ്രബന്ധ�
സംഗ്രഹം വായിക്കുന്നതിനു് എന്താണു് പ്രസക്തി
എന്നു്ആരും ചിന്തിക്കാറുമില്ല. കടലാസിൽനിന്നു്
കെണ്ണടുക്കാെതഅേങ്ങയറ്റം യാന്ത്രികമായി ഗേവ�
ഷകവിദ്യാർഥി പ്രബന്ധസംഗ്രഹം വായിക്കുന്നതു
േകട്ടാൽത്തെന്ന മലയാളത്തിെല ഗേവഷണത്തി�
െന്റ നിലവാരം എെന്തന്നു് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും.
ബൗദ്ധികമായ യാെതാരു ഉേത്തജനവും ഗേവഷ�
ണത്തിലൂെട വിദ്യാർഥിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നു്ആ
വായനയുെടഈണംസാക്ഷ്യെപ്പടുത്തും. തുടർന്നു്
പ്രബന്ധസംഗ്രഹത്തിെന്റ മുക്കും മൂലയും സ്പർശി�
ച്ചുെകാണ്ടു് യാെതാരു കഴമ്പുമില്ലാത്തകുേറ േചാ�
ദ്യങ്ങൾ പുറെപ്പടുന്നു. തട്ടിമുട്ടി ഉത്തരം പറയാൻ
കഴിയാത്ത േചാദ്യങ്ങൾക്കു് ‘ഞാൻഅതു് പരിേശാ�
ധിക്കാം’എെന്നാെക്കയായിരിക്കും മറുപടി. ചില
അക്ഷരെത്തറ്റുകൾ, വിട്ടുേപായ ചില റഫറൻസു�
കൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ റിേപ്പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞി�
രിക്കുന്നതു് െചയർേപഴ്സൺഎടുത്തുപറയുകയും
ഇെതാെക്കയാെണങ്കിലും മഹനീയവും മാതൃകാപര�
വുമായ ഗേവഷണപ്രബന്ധമാണു് എന്നു് പ്രഖ്യാപി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് ഓപ്പൺഡിഫൻസ്
എന്ന ചടങ്ങിെന്റസാധാരണ പാേറ്റൺ. േകാവിഡ്
കാലത്തു് ഓപ്പൺഡിഫൻസുകൾഓൺൈലനി�
ലായേപ്പാഴാണു് ഇത്തരം നിരവധി ചടങ്ങുകൾക്കു്
ഞാൻ മൂകസാക്ഷിയായതു്. േഡാക്ടറൽബിരുദം
േനടാനുള്ള ചടങ്ങു് എന്നതിനപ്പുറം ഗേവഷണത്തി�
നു് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്ന െപ്രാഫസർമാർ മലയാ�
ളത്തിൽ ഉേണ്ടാ? സംശയമാണു്. ചില ഓപ്പൺഡി�
ഫൻസുകൾ വലിയ തമാശയാണു്. ഒരു പ്രേത്യക
കാലഘട്ടത്തിെല മാസികെളക്കുറിേച്ചാ മേറ്റാ ഗേവ�
ഷണം നടത്തിയ ഒരു വിദ്യാർഥിേയാടു്ഈകാല�
ഘട്ടം എന്തുെകാണ്ടു തിരെഞ്ഞടുത്തുഎന്നു േചാദി�
ച്ചേപ്പാൾ,ഞാൻ േരഖീയകാലത്തിൽ വിശ്വസിക്കു�
ന്നില്ല,അതിനാൽ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം പറയില്ല
എന്നായിരുന്നു മറുപടി. (േരഖീയ െഫേല്ലാഷിപ്പിലും
േരഖീയ ശമ്പളത്തിലും വിശ്വാസമുണ്ടു് എന്നതായി�
രുന്നു ഒരുആശ്വാസം!) കുടുംബപ്രാരബ്ധങ്ങൾകാ�
രണം ഗേവഷണത്തിൽശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലഎന്നുംഅതിനാൽ േചാദ്യം േചാദിച്ചു്
തെന്ന വിഷമിപ്പിക്കരുതു് എന്നും മെറ്റാരു വിദ്യാർ�
ഥി കരഞ്ഞുപറയുകയും െചയർമാൻഅതിെന പി�
ന്താങ്ങുകയും െചയ്തു. േലാകത്തു് എവിെടെയങ്കിലും
ഇത്തരം തമാശകൾ നടക്കുേമാ? ഗേവഷണപ്ര�
ബന്ധങ്ങളുംഅവയിേലക്കു നയിക്കുന്ന ഗേവഷ�
ണവും ഒെക്ക പുറത്തുപറയാൻ കഴിയാത്തവിധം
നിലവാരമില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു് ഓപ്പൺഡിഫൻ�
സുകൾ തമാശയായി മാറുന്നതു്. മലയാളത്തിെന്റ
നിലവാരം എന്നതു് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാ�
യി ആരും കാണുന്നില്ല. േകരളത്തിെല ഉന്നതവി�
ദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു് ഏറ്റവും നിലവാരം കുറഞ്ഞവി�
ഷയമാണു് മലയാളം.ഞാനിതു് പറയുേമ്പാൾ മല�
യാളം അധ്യാപകർക്ഷുഭിതരാവുകയുംഞാൻ മല�
യാളെത്തയും മലയാളം അധ്യാപകെരയും അപ�
മാനിക്കുന്നുഎന്നു്ആേരാപിക്കുകയും െചയ്യാറുണ്ടു്.
പേക്ഷ, വസ്തുനിഷ്ഠമായി െതളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഒരുസത്യമാണു് ഇതു്.

ഗേവഷണപ്രബന്ധംഎന്നസൂചകം
സർവകലാശാലകളുെട അക്കാദമിക് നിലവാര�
ത്തിെന്റസൂചകമായി ഇക്കാലത്തു് ഉയർത്തിക്കാ�
ണിക്കുന്നതു് നാക്കിെന്റഅക്രഡിേറ്റഷനും ചില
റാങ്കിങ്ങുകളുെമാെക്കയാണു്.സ്ഥിതിവിവരക്കണ�
ക്കുകളായി പ്രസ്താവിക്കാവുന്ന ചില വിലയിരുത്ത�
ലുകെള ഗുണപരമായ വിലയിരുത്തലുകൾഎന്നു്
നാക്കു് വിേശഷിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽേപ്പാലും, ഗുണ�
പരമായ യാെതാരു വിലയിരുത്തലുംഅതിലില്ല;
പ്രേത്യകിച്ചും അധ്യാപനത്തിെന്റയും ഗേവഷണ�
ത്തിെന്റയും േമഖലകളിൽ.അതുെകാണ്ടുതെന്ന
അക്രഡിേറ്റഷനു് മൂല്യെമാന്നുമില്ല.എന്നാൽ നില�
വാരത്തിെന്റ മികച്ച ഒരുസൂചകമാണു് േഡാക്ടറൽ
പ്രബന്ധങ്ങൾ. മലയാളത്തിെല േഡാക്ടറൽപ്രബ�
ന്ധങ്ങെളസംബന്ധിക്കുന്നചില വിലയിരുത്തലുക�
ളാണു് ഇവിെട ചർച്ച െചയ്യുന്നതു്. ഒരു വ്യക്തിയുെട
വിലയിരുത്തലിനു് അക്കാദമിക സമൂഹം എന്തു മൂ�
ല്യം കല്പിക്കും എന്നുചിന്തിക്കുന്നവർക്കായി ചില
കാര്യങ്ങൾ: കഴിഞ്ഞപത്തുവർഷങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യ�
െത്തക്കുറിച്ചു് നിരവധി അധ്യാപകരുമായി ഞാൻ
ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഇങ്ങെനയാണു് ഗേവ�
ഷണപ്രബന്ധം രചിേക്കണ്ടതു് എന്ന മാതൃകയാ�
യി വിദ്യാർഥികൾക്കു മുന്നിൽ വയ്ക്കാൻ തക്ക മികവു�
ള്ള ഒരു പ്രബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണു് ഞാൻ
അധ്യാപകേരാടു് ആവശ്യെപ്പട്ടതു്. നിരവധി പ്രബ�
ന്ധങ്ങൾക്കു് മാർഗനിർേദശം നൽകുകയുംഅതിലു�
മധികം പ്രബന്ധങ്ങൾ മൂല്യനിർണയം െചയ്യുകയും
െചയ്തഅധ്യാപകർക്കാർക്കുംഅങ്ങെന ഒരുപ്രബ�
ന്ധംേപാലും നിർേദശിക്കാനില്ലായിരുന്നു. ‘േമാശ�
മല്ലാത്ത’, ‘തരേക്കടില്ലാത്ത’എെന്നാെക്ക വിേശ�
ഷിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളാണു് അധ്യാപകർ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചതു്. േകരളത്തിെലഎല്ലാ സർവകലാശാലക�
ളിെലയും പല പ്രബന്ധങ്ങൾപല കാലയളവിൽ
പരിേശാധിച്ചതുകൂടാെത,അധ്യാപകർ നിർേദശി�
ച്ച പ്രബന്ധങ്ങളുംഞാൻ പരിേശാധിച്ചു. കൂടാെത,
‘ഭാഷെയ്ക്കാരു േഡാളർ’സമ്മാനം േനടിയ പ്രബ�
ന്ധങ്ങളും. വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഒരു പരിേശാധനയാ�
യിരുന്നില്ലഅതു്. പ്രബന്ധങ്ങെള വിലയിരുത്താ�
നായി േകരളത്തിെല സർവകലാശാലകൾ മാർ�
ഗനിർേദശങ്ങേളാ വിലയിരുത്തൽസൂചകങ്ങേളാ
ഒന്നുംആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നപ്രശ്നം മറികടക്കാ�
നായി,പ്രബന്ധ മൂല്യനിർണയത്തിനു് വിശദമായ
ഒരു ചട്ടക്കൂടു് തയ്യാറാക്കി അതു് മനസ്സിൽവച്ചുെകാ�
ണ്ടാണു് ഞാൻ പ്രബന്ധങ്ങൾപരിേശാധിച്ചതു്. പ്ര�
ശസ്തമായ പലസർവകലാശാലകളും പ്രബന്ധപ�
രിേശാധകർക്കു നൽകുന്ന മാർഗനിർേദശങ്ങൾ,പ്ര�
ബന്ധങ്ങളുെട വിലയിരുത്തലിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഗേവ�
ഷണപഠനങ്ങൾഎന്നിവ ഉപേയാഗിച്ചാണു്ഈ
ചട്ടക്കൂടു് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയതു്. (സാഹിത്യഗേവ�
ഷണം—സിദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവും എന്നഎെന്റ പു�
സ്തകത്തിൽ (േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു്, 2021)ഈ
ചട്ടക്കൂടു് േചർത്തിട്ടുണ്ടു്.) നൂറിൽപ്പരം പ്രബന്ധങ്ങൾ
െപാതുവായും മുപ്പേതാളം പ്രബന്ധങ്ങൾ വിശദമാ�
യും ഞാൻ പരിേശാധിക്കുകയുണ്ടായി.അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങ�
ളിേലക്കു് വായനക്കാരുെട ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുകയാ�
ണു്. നമ്മുെട ഗേവഷണത്തിെന്റ നിലവാരം എന്താ�
ണു് എന്നതിെന്റ ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണു് ഇവി�
െട അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.

കഴിഞ്ഞഇരുപത്തഞ്ചുവർഷങ്ങളിൽ േകരളത്തി�
െല സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നു് േഡാക്ടേററ്റ് ബി�
രുദം ലഭിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ‘മികച്ച പ്രബന്ധം’
എന്നുവിേശഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒെരണ്ണം േപാലുമില്ല—
ഇരുപത്തഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ േകരളത്തിെല
ഒരുസർവകലാശാലയ്ക്കും മികച്ച ഒരു പ്രബന്ധം
േപാലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലഎന്നതിെന്റഅർ�
ഥെമന്താണു്? (മേനാജ് കുറൂരിെന്റ ‘നാേടാടിത്താ�
ളങ്ങൾആധുനികമലയാള കവിതയിൽ’ (2009
എം.ജി. സർവകലാശാല) േപാലുള്ള ചുരുക്കം
ചില പ്രബന്ധങ്ങെളഞാൻ മാറ്റിനിർത്തുന്നു. പാ�
ണ്ഡിത്യം, വിശകലനേശഷി, മൗലികമായ തിരിച്ച�
റിവുകൾഎന്നിവെയല്ലാമുെണ്ടങ്കിലും,സാധാരണ�
മായ ഒരു ഗേവഷണേമഖലയല്ലഈപഠനത്തിേന്റ�
തു്. സാഹിത്യപഠനം,സംസ്കാര പഠനം, മാധ്യമപ�
ഠനം എന്നിങ്ങെനഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗേവഷണം
നടക്കുന്ന േമഖലകളിെല പ്രബന്ധങ്ങെളക്കുറിച്ചാ�
ണു് ഞാൻ പറയുന്നതു്.) ഇരുപത്തഞ്ചുവർഷെത്ത
േപ്രാഗ്രസ് കാർഡിൽ മലയാളത്തിെന്റ േസ്കാർ പൂ�
ജ്യമാണു്.

മികച്ചെതാന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലഎന്നതു് ഒരു കാ�
ര്യം. പുറെത്തടുക്കാൻ െകാള്ളാത്തനിലവാരത്തി�
ലുള്ളവയാണു് മലയാളത്തിെല പ്രബന്ധങ്ങളുെട
ഭൂരിഭാഗവും എന്നതാണു് നെമ്മ െഞട്ടിക്കുന്നപ്ര�
ശ്നം. ശരാശരി എന്നു വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്നപ്രബ�
ന്ധങ്ങൾേപാലും വളെര കുറവാണു്. ഇതു് േകരള�
ത്തിെലഅധ്യാപകർക്കും ഗേവഷകർക്കും ഒെക്ക
അറിയാവുന്ന ഒരുസത്യമാണു്.ആർക്കും ഇതു് ഒരു
പ്രശ്നമായി േതാന്നുന്നില്ലഎന്നതാണു് പ്രശ്നം. ഇങ്ങ�
െനെയാെക്കആയാൽ മതി എന്നല്ല,ഇങ്ങനേയ
ആകാവൂഎന്നു് വാശിയുള്ളവരാണു് നമ്മുെട മലയാ�
ളം അധ്യാപകരിൽ കൂടുതലും.

സാമാന്യേബാധെത്തെവല്ലുവിളി�
ക്കുന്നതിരിച്ചറിവുകൾ
പ്രബന്ധങ്ങളിെല രീതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും
ഗേവഷണത്തിെന്റസാേങ്കതിക ചിട്ടകളും ഇവിെട
ചർച്ച െചയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല.എന്നാൽസാമാന്യ�
േബാധമുള്ളആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന
ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

നിഗമനങ്ങൾ, ഉപദർശനങ്ങൾഎെന്നാെക്കയു�
ള്ള തലെക്കട്ടിനു കീഴിൽ, ഗേവഷണത്തിലൂെട
തങ്ങൾക്കുണ്ടായ തിരിച്ചറിവുകൾഅഥവാ തങ്ങ�
ളുെട ‘കെണ്ടത്തലുകൾ’പ്രബന്ധരചയിതാക്കൾ
അക്കമിട്ടു് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടു് മലയാളം പ്രബ�
ന്ധങ്ങളിൽ. കരിവള്ളൂരിെന്റ പ്രാേദശിക ചരിത്ര�
െത്തക്കുറിച്ചു് നടത്തിയ ഗേവഷണത്തിലൂെട കെണ്ട�
ത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ േനാക്കൂ:

• േപ്രതപിശാചുക്കളിൽനിന്നു് രക്ഷേനടാൻ ഇരു�
മ്പു് ൈകയിൽ കരുതുന്നു. പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്കും കു�
ഞ്ഞിനുമരുകിൽ ഇരുമ്പു് വയ്ക്കുന്നതു് ഇത്തരം വി�
ശ്വാസത്തിെന്റ പിൻബലത്താലാണു്.

• കരിെവള്ളൂരിെല വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യമുള്ള
മെറ്റാരു സമുദായം തിയ്യസമുദായമാണു്.

• ചാലിയ സമുദായക്കാർ കരിവള്ളൂർ പ്രധാന
നഗരമായി കണക്കാക്കുന്നു.അവരുെട നാലു�
നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് കരിവള്ളൂർ.

• പത്താംതരം മുതൽ പി.എച്ച്.ഡി. വെരയുള്ള
വിദ്യാഭ്യാസ േയാഗ്യത േനടിയ സ്ത്രീകൾ പഞ്ചായ�
ത്തിലുണ്ടു്.എഞ്ചിനീയറിങ്, െമഡിക്കൽ വിദ്യാ�
ഭ്യാസം േനടിയവരും െതാഴിൽ െചയ്യുന്നവരുമുണ്ടു്.

• കലാരംഗത്തു് പ്രവർത്തിക്കുന്നധാരാളം സ്ത്രീ�
കൾ കരിവള്ളൂരിലുണ്ടു്. നിർമ്മലാ രവീന്ദ്രൻ, വി.
അമ്മിണി തുടങ്ങിയവർ ദലിതു് സമൂഹത്തിൽനി�
ന്നും ഉയർന്നുവന്നകലാകാരികളാണു്.

േഡാക്ടറൽ ഗേവഷണത്തിലൂെടയുണ്ടാകുന്നഇത്ത�
രം ‘കണ്ടുപിടുത്ത’ങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഞാൻ ഒരു േഫ�
സ്ബുക്ക് കുറിപ്പു് ഇട്ടേപ്പാൾഅേമരിക്കയിൽ േജാ�
ലി െചയ്യുന്ന ഒരുസുഹൃത്തു് എെന്ന േഫാണിൽ
വിളിച്ചു. ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങെനെയാെക്ക
എഴുതിവയ്ക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് വിശ്വസിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.ഞാൻ തമാശ പറയുകയാണു് എന്നു്
ഉറപ്പുവരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം വിളിച്ചതു് ! മലയാള�
ത്തിെന്റ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിെന്റ നിലവാ�
രം മനസ്സിലാകാനായി തീസിസുകൾ വായിക്കണ്ട;
തീസിസുകളുെട നിഗമനങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നു മറിച്ചു�
േനാക്കിയാൽ മതി. മലയാളം പഠിച്ചാൽബുദ്ധി
മരവിച്ചുേപാകുെമേന്നാ,ബുദ്ധി മരവിച്ചു േപായവർ
മാത്രേമ മലയാളം പഠിക്കൂഎേന്നായുള്ളനിഗമ�
നത്തിൽ മാത്രേമ എത്തിേച്ചരാൻ കഴിയൂ. ഓണ�
ത്തിെന്റസാംസ്കാരിക വിശകലനം നടത്തിയിട്ടു്
“വിേനാദകലകൾആസ്വദിക്കുക, ചിരിക്കുക,തി�
ന്നുക,കുടിക്കുക, വ്യാപാരം നടത്തുക, മത്സരങ്ങ�
ളിൽ പെങ്കടുക്കുക തുടങ്ങിയവയാണു് ഓണാേഘാ�
ഷപരിപാടികളുെട െപാതുസവിേശഷത”എന്നു
കെണ്ടത്തുന്നതിെന്റബുദ്ധിശൂന്യത െഞട്ടിക്കുന്നത�
േല്ല? വരിക്കച്ചക്കനിേവദ്യം,കണ്ണിമാങ്ങ നിേവദ്യം
എന്നിവ പദ്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെന്റസംസ്കാര
സവിേശഷതകളാണു് എന്നു് ഗേവഷണം െചയ്തു
സ്ഥാപിക്കുന്നപ്രബന്ധെത്തക്കുറിച്ചു് ആേലാചിച്ചു�
േനാക്കൂ. ഇെതാന്നും ഒറ്റെപ്പട്ട ഉദാഹരണങ്ങളല്ല;
നമ്മുെട ഗേവഷണപ്രബന്ധങ്ങളുെട െപാതുനിലവാ�
രം വ്യക്തമാക്കുന്നഅനവധി പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ചി�
ലതു മാത്രമാണു്. ഇനി ഒരു പ്രബന്ധത്തിെല േനാ�
വൽ വിശകലനം കാണുക. “രൂേപഷ് എഴുതിയ
വസന്തത്തിെല പൂമരങ്ങൾഎന്ന േനാവലിൽഎഴു�
പതുകളിെല തീവ്രവാദപ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധെപ്പ�
ട്ട നിരവധി സംഭവങ്ങൾസൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
നക്സൽഅനുഭാവികളായ രണ്ടു കൂട്ടുകാരികളിൽ
ഒരാൾ കളക്ടറാവുന്നതും മേറ്റയാൾ വിപ്ലവപ്രവർ�
ത്തനവുമായി മുേന്നാട്ടുേപാകുന്നതും ഇരുവരും തമ്മി�
ലുള്ളആത്മബന്ധങ്ങളാണു് േനാവലിെന്റ പ്രേമയം.
അതിസാധാരണവും കാല്പനികവുമായ പ്രേമയവും
പരിചരണവുമാണു് േനാവലിസ്റ്റ്ഈ േനാവലിലൂ�
െട നിർവഹിക്കുന്നതു്.”ഇത്തരെമാരുആസ്വാദന�
ക്കുറിപ്പു് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിൽഎട്ടാം ക്ലാസു്
വിദ്യാർഥികൾക്കുേപാലും അഭിമാനം േതാന്നില്ല.
(വാക്യഘടനയിെല െതറ്റുകൾ േനാക്കൂ)ഇത്തരം
നിരവധി മൂന്നുവരി വിശകലനങ്ങൾ ഒരുപ്രബന്ധ�
ത്തിൽ കാണുേമ്പാൾ, രീതിശാസ്ത്രെത്തക്കുറിേച്ചാ
ഗേവഷണസംസ്കാരെത്തക്കുറിേച്ചാ ഒന്നുമല്ല നാം
വ്യാകുലെപ്പേടണ്ടതു്. നമ്മുെട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരം�
ഗത്തുനിന്നു് സാമാന്യേബാധം തെന്ന ഇല്ലാതായി�
രിക്കുന്നുഎന്നു മാത്രേമ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.
ഇത്തരം മൂന്നുവരിക്കുറിപ്പുകൾഎഴുതിയാൽേപ്പാലും
നിങ്ങൾക്കു് േഡാക്ടേററ്റ് കിട്ടും.എന്തിനാണു്ഈ
പ്രഹസനത്തിനായി െപാതുപണം ഒഴുക്കുന്നതു?
കഴിഞ്ഞപത്തുവർഷെമങ്കിലുമായി ഞാൻ മലയാ�
ളം തീസിസുകൾ വിശകലനം െചയ്യുകയാണു്. മാ�
ത്രമല്ല, മലയാളം ബി.എ.,എം.എ. വിദ്യാർഥികൾ
എഴുതിെയടുക്കുന്നലക്ചർ േനാട്ടുകൾ, േചാദ്യേപ്പ�
പ്പറുകൾ,സിലബസുകൾ,പി.എച്ച്.ഡി. മൂല്യ നിർ�
ണയ റിേപ്പാർട്ടുകൾഎന്നിവെയല്ലാം പരിേശാധി�
ക്കാറുണ്ടു്.അവസരം കിട്ടുേമ്പാെഴല്ലാം ഓപ്പൺഡി�
ഫൻസുകളിൽഓൺൈലനിൽ പെങ്കടുക്കാറുണ്ടു്.
നമ്മുെട ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തു് ഏറ്റവും നില�
വാരം കുറഞ്ഞവിഷയം മലയാളമാെണന്നതിൽ
എനിക്കു് ഒരു സംശയവുമില്ല.ആർക്കും നിേഷധി�
ക്കാനാവാത്ത െതളിവുകൾ മലയാളം തീസിസുക�
ളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണു്.

എന്തുെകാണ്ടു് മലയാളം ഇങ്ങെന?
മലയാളത്തിെന്റ നിലവാരം ഇങ്ങെനആയതിനു
പിന്നിൽസങ്കീർണമായ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടു്.
മലയാളത്തിൽ നെല്ലാരു നിരൂപണസംസ്കാരം
വളർന്നിട്ടില്ല എന്നതാണു് ഒരു പ്രധാന കാരണം.
ആനുകാലികങ്ങൾക്കു േവണ്ടി എഴുതുന്നപുസ്തക�
ക്കുറിപ്പുകളാണു് നമ്മുെട നിരൂപണത്തിെന്റ കാത�
ലായ ഭാഗം. ഗൗരവമുള്ള വിശകലനങ്ങളും പഠന�
ങ്ങളും എഴുതുന്നതിൽ െപാതുേവ ഉദാസീനരാണു്
നമ്മുെട നിരൂപകർ.അതുെകാണ്ടുതെന്ന മലയാ�
ളത്തിെല വിഖ്യാത കൃതികളും എഴുത്തുകാരും വില�
യിരുത്തെപ്പടുകേയാ അവരുെട കൃതികൾസൂക്ഷ്മപ�
രിേശാധനകൾക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും വിേധയ�
മാവുകേയാ െചയ്യുന്നില്ല.അങ്ങെനയുള്ളവിമർശന
സംസ്കാരത്തിെന്റ പിൻബലമില്ലാെതസാഹിത്യഗ�
േവഷണം സാധ്യമാവുകയില്ല. രണ്ടാമതായി,പാ�
ഠപുസ്തകങ്ങൾഇല്ലാെത പഠിേക്കണ്ടിവരുന്ന ഒരു
വിഷയമാണു് മലയാള സാഹിത്യം. ഏെതങ്കിലും
കാലത്തു്ആെരങ്കിലും എഴുതിയ േലഖനങ്ങളുെട
േഫാേട്ടാേക്കാപ്പികൾആണു് പല വിഷയങ്ങൾക്കും
ലഭ്യമായ പഠനപ്രഭവം. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം
എടുത്തുകാണിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മുപ്പതു് പാഠപു�
സ്തകങ്ങെളങ്കിലും കൾച്ചറൽസ്റ്റഡീസ് േമഖലയിൽ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിേലാ? ചില േലഖന�
സമാഹാരങ്ങൾ മാത്രമാണു് ഉള്ളതു്. പഠനേമഖല�
െയ സമഗ്രമായി പരിചയെപ്പടുത്തുന്നപാഠപുസ്തക�
ങ്ങൾസാഹിത്യപാഠ്യപദ്ധതിയിെല മിക്ക വിഷയ�
ങ്ങൾക്കും ഇല്ല. പാഠപുസ്തകങ്ങൾഎഴുതുകഎന്ന�
തു് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗെത്തഅധ്യാപകരുെട
പ്രധാനഅക്കാദമിക ധർമമാണു്. േനാവൽ, െച�
റുകഥ,കവിത,സാഹിത്യസിദ്ധാന്തം, നിരൂപണം
എന്നിങ്ങെനയുള്ള േമഖലകെളാെക്ക വിദ്യാർഥി�
കൾ പഠിക്കുന്നതു് പാഠപുസ്തകങ്ങളില്ലാെതയാണു്.
ഇക്കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുെട വിദ്യാർഥികൾക്കു ലഭി�
ക്കുന്ന വിഷയപരമായഅടിത്തറ ദുർബലമാണു്.

അക്കാദമിക് ൈററ്റിങ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വള�
െര പ്രാധാന്യേത്താെട ഇന്നു് േലാകെമമ്പാടും പഠി�
പ്പിക്കുേമ്പാൾ,ആേലഖനേശഷികൾ പരിശീലിപ്പി�
ക്കാനാവിെല്ലന്ന യാഥാസ്ഥിതിക മേനാഭാവമാണു്
ഇവിടുെത്തഅധ്യാപകർക്കു് ഇന്നുമുള്ളതു്. ചിന്ത�
യുെടയും വിശകലനത്തിെന്റയും ഭാഷ കാണാൻ
കഴിയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല,അേങ്ങയറ്റം േമാശമായ
ഭാഷയാണു് കൂടുതൽപ്രബന്ധങ്ങളിലും. നല്ല മല�
യാളം,എഴുത്തുനന്നാക്കാം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
േപരുകളിൽ വിറ്റഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾആശയ�
ങ്ങൾഎങ്ങെന വ്യക്തമായും ശക്തമായും അവ�
തരിപ്പിക്കാം എന്നല്ല ചർച്ച െചയ്യുന്നതു്. ക്രമീക�
രണം എന്നു് എഴുതാൻ പാടില്ല,ക്രമവത്കരണം
എന്നു് എഴുതണം;ശിൽപ്പം എന്നു് എഴുതിയാൽ
‘ശില’യുമായുള്ളബന്ധം ഇല്ലാതായിത്തീരും അതി�
നാൽ ശില്പം എന്നുതെന്നഎഴുതണം. ഇത്തര�
ത്തിലുള്ള വരട്ടുവ്യാകരണ നിയമങ്ങളാണു് എഴുത്തു
നന്നാക്കാനായിഈ രചയിതാക്കൾ ഉപേദശിക്കു�
ന്നതു്.എഴുത്തിെന്റ ലക്ഷ്യംആശയവിനിമയമല്ല
പഴഞ്ചൻ വ്യാകരണ നിയമങ്ങെള നിലനിർത്തലാ�
ണു് എന്നാണു് ഇവരുെട മതം.എഴുത്തിെനക്കുറിച്ചു്,
പ്രേത്യകിച്ചും അക്കാദമിക േലഖന രചനെയക്കുറി�
ച്ചു് ചർച്ചയും ചിന്തയും ഒന്നും േകരളത്തിൽ നടക്കാ�
റില്ല. ഇതു് പ്രബന്ധരചനെയ കാര്യമായി ബാധിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്.ഘടനയും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തപ്രബന്ധങ്ങളും,
ലക്ഷ്യവും മാർഗവും ഇല്ലാത്തഎഴുത്തും നെമ്മ െഞ�
ട്ടിക്കും. ഗേവഷണെമന്നാൽഅടിക്കുറിപ്പുകളും റഫ�
റൻസുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ദീർഘമായ ഉപന്യാ�
സമാണു് എന്ന ചിന്ത നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തു്
എഴുത്തിെന്റ ചിട്ട,ആശയക്രമീകരണം, വാക്യഘ�
ടന എന്നിവെയക്കുറിച്ചു് അധ്യാപകർക്കും ഗേവഷ�
കർക്കും െമച്ചെപ്പട്ട തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു്
ഇത്തരം അറിവുകളില്ല എന്നു മാത്രമല്ല,പ്രബന്ധം
എഡിറ്റു െചയ്യുന്നതും പ്രൂഫ് തിരുത്തുന്നതും േപാലും
ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മലയാളം
എം.എ. കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരാൾക്കു് നല്ല മലയാ�
ളെമഴുതാനുള്ളപരിശീലനം േപാലും ലഭിക്കുന്നില്ല
എന്നതാണു് വാസ്തവം.

കാലടി സർവകലാശാലയും
ഗേവഷണത്തിെന്റനിലവാരത്ത�
കർച്ചയും
പലപല കാരണങ്ങൾകെണ്ടത്താൻ കഴിയുെമങ്കി�
ലും, മലയാളത്തിെല ഗേവഷണവും ഗേവഷണപ്ര�
ബന്ധങ്ങളും നിലവാരത്തകർച്ചയുെട പടുകുഴിയിൽ
വീണതിനു പ്രബലമായ ഒരു കാരണമുെണ്ടങ്കിൽ
അതു് കാലടിയിെല ശ്രീശങ്കര സംസ്കൃതസർവകലാ�
ശാലയാണു്. വിഖ്യാതനായ പ്രഭാഷകനും എഴുത്തു�
കാരനുമായസുനിൽ പി. ഇളയിടത്തിൽ നിന്നാണു്
ഇതിെന്റ തുടക്കം. സുനിലിെന്റ േഡാക്ടറൽപ്രബ�
ന്ധം മാതൃകയാക്കിെക്കാണ്ടു് ആദ്യം കാലടിയിെല
ഒരുസംഘംഅധ്യാപകരും പിന്നീടു് മറ്റു സർവക�
ലാശാലകളിെലഅധ്യാപകരുംആശയരാഹിത്യ�
െത്ത ഭാഷാപരമായ നാട്യം െകാണ്ടു മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന
ഒരു വ്യാജഅക്കാദമിക വ്യവഹാരഭാഷ േകരളം മു�
ഴുവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രബന്ധസംഗ്രഹത്തിെല
അവസാനവാക്യത്തിലൂെട ഇതു് ഉദാഹരിക്കാം.

“വിശകലനങ്ങളിലൂെട ഉരുവംെകാണ്ട െതളിച്ചങ്ങ�
െളയും നിഗമനങ്ങെളയും േക്രാഡീകൃത രൂപത്തിൽ
അവതരിപ്പിക്കുകയാണു് ഉപസംഹാരത്തിൽ െചയ്യു�
ന്നതു്.”

‘ഉപസംഹാരത്തിൽ നിഗമനങ്ങൾ േക്രാഡീകരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു’എന്നു് ലളിതമായി പറയാവുന്ന കാര്യ�
മാണു് നാട്യത്തിലൂെട ഇങ്ങെന െപരുകി വലുതാ�
യിരിക്കുന്നതു്.ഈഭാഷയാണു് ഇന്നെത്തവിദ്യാർ�
ഥികൾഎഴുതുന്നതു്. (പലരും സംസാരിക്കുന്നതു�
േപാലും ഇങ്ങെനയാണു് !)ഈഭാഷഎങ്ങെന
ഉണ്ടായി എന്നറിയണെമങ്കിൽസുനിൽ പി. ഇളയി�
ടം എഴുതുന്നതു് വായിച്ചാൽ മതി. ഒരു ഉദാഹരണം
ഇതാ:

“മെറ്റല്ലാ മഹാഖ്യാനങ്ങളും മരിച്ചു മണ്ണടിെഞ്ഞന്നു്
െതളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ചൂഷണെമന്ന മഹാ�
ഖ്യാനം ഇേപ്പാഴും അഭംഗുരം തുടരുന്നുണ്ടു്. നിശ്ച�
യമായും അതു് പഴയ രൂപങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ജീവി�
ക്കുന്നതു്.അധ്വാനത്തിനുേമലുള്ള മൂലധനത്തിെന്റ
ചൂഷണം ഇേപ്പാഴുമുണ്ടു്;പഴയതിേനക്കാൾ ശക്ത�
മായി. ഒപ്പം പ്രകൃതിക്കുേമൽ,സ്ത്രീകൾക്കുേമൽ, ജാ�
തി-വർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾക്കുേമൽ, മത-ൈലംഗിക ന്യൂ�
നപക്ഷങ്ങൾക്കുേമൽഎല്ലാം നാനാതരം ചൂഷണ�
ങ്ങൾഅരേങ്ങറുന്നുണ്ടു്. പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ. പു�
തിയ ഭാവങ്ങളിൽ.അതുെകാണ്ടുതെന്നസമരങ്ങ�
ളും പുതിയ രൂപങ്ങളിലാണു്. ചൂഷകരും ചൂഷിതരു�
െമന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യവംശം വിഭജിതമായി തുട�
രുകയാണു്.ഈതുടർച്ച െകാണ്ടുതെന്നയാണു് വർ�
ഗൈവരുധ്യങ്ങളുെട പുതിയ ക്രമങ്ങൾ പിറവിെയടു�
ക്കുന്നതു്;പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ വർഗസമരം തുടരു�
ന്നതും.”

‘ചൂഷണങ്ങൾപുതിയ രീതികളിൽ തുടർന്നുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു;അതിനാലാണു് വർഗസമരങ്ങൾ തു�
ടരുന്നതും’എന്നു് ഏഴു വാക്കുകളിൽ പറയാവുന്ന
കാര്യമാണു് 59 വാക്കുകളിൽസുനിൽ പറയുന്നതു്.
വലിച്ചുനീട്ടലും ചുറ്റിെക്കട്ടിപ്പറയലും ഒരു വശത്തു്; വാ�
യിക്കുന്നവെരഅടിച്ചിരുത്താൻ േവണ്ടിമാത്രം ഉപ�
േയാഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുെട തിരയടി മറുവശത്തു്.
“ബൃഹദ്ഘടനയായ ജനുസ്സിനുള്ളിൽസാധ്യമായ
ആവിഷ്കാരം, ജനുസ്സിെന്റ ക്രമത്തിനുള്ളിെല േകവല�
സ്ഥാനം,സ്വയം പരാമർശകത്വമുള്ളൈജവവസ്തു,
ആത്മാവിൽനിന്നു് അഹത്തിേലക്കുള്ളആത്മേബാ�
ധവിേച്ഛദം,പരമ്പരാഗതസഹൃദയത്വത്തിെന്റഅവ�
ശിക്ഷ്ടബലം, ഭാവകേകന്ദ്രിതത്വത്തിൽനിന്നു് ജന�
കീയവത്കരിക്കെപ്പട്ട വായന,ആധുനികതയിെല
പ്രതിഭാവനകളുെട ഭാവുകത്വപരമായ മൂർത്തീകര�
ണം,പ്രതിനിധാനപരതയിൽനിന്നു് േമാചിപ്പിക്ക�
െപ്പട്ടു് ബഹുഭാഷിതത്തിേലക്കു് കടത്തിനിർത്തെപ്പട്ട
വാക്കു്,സ്വയംപര്യാപ്തമണ്ഡലെത്തപ്രശ്നവല്ക്കരിക്കു�
ന്ന രൂപപ്രശ്നം,രൂപങ്ങളുെട ലഘുതമസ്സാധാരണ�
ഗുണിതങ്ങളിൽനിന്നു് െകട്ടിപ്പടുക്കെപ്പടുന്ന ജനു�
സ്സ്, വിഷയിയുെട ഗ്രാഹ്യതയിൽ കുടിെകാള്ളുന്ന
അറിവു്…”എെന്നാെക്ക വായിക്കുേമ്പാൾആരും
പത്തിമടക്കും. സന്ദർഭവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു് ഇവെയ
വായിക്കാൻശ്രമിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും യാെതാരു
കാര്യവുമില്ലാത്ത വാചകമടിയാെണന്നു്.” I see my
wife,”എന്നുപറേയണ്ടിടത്തു് “I see some sense-
data of my wife”എന്നുപറയുന്നതിൽആനന്ദം
കെണ്ടത്തുന്നതത്വചിന്തകെനേപ്പാെല,ഇത്തരം
വാക്കുകൾഎഴുതുന്നതാണു് ഗേവഷണംഎന്നു്
വിദ്യാർഥികൾ ധരിച്ചുെവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇളയിടത്തി�
െന്റ തീസിസ് ആധാരമാക്കി അേദ്ദഹം ‘ദമിതം’
എന്നപുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, മലയാളം
അധ്യാപകർ ഇതു് തങ്ങളുെട ൈബബിൾആക്കി
െകാണ്ടുനടക്കുകയും െചയ്തേതാെടയാണു്ഈവ്യാ�
ജവ്യവഹാരം മലയാളത്തിൽ വ്യാപിച്ചതു്. വിജ്ഞാ�
നം േനടാൻആഗ്രഹിക്കുന്നവെരഅതിൽനിന്നു്
തടയുകഎന്നഅധികാരിവർഗ മേനാഭാവമാണു്
ദുർഗ്രഹമായഎഴുത്തിെന്റ പ്രധാന കാരണം എന്നു്
അക്കാദമിക േലഖന വിദഗ്ധർ പണ്ടുതെന്ന ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇളയിടത്തിൽ നിന്നു് മലയാളത്തിൽ വ്യാപകമായ
മെറ്റാരുഅധാർമികത, ഉദ്ധരണികളും പരാവർ�
ത്തനങ്ങളും െകാണ്ടു് പ്രബന്ധം നിർമിക്കുന്ന രീതി�
യാണു്. പ്രബന്ധത്തിെന്റഎൺപതും െതാണ്ണൂറും
ശതമാനം ഉദ്ധരണികളും പരാവർത്തനങ്ങളും നി�
റഞ്ഞനിരവധി പ്രബന്ധങ്ങൾഞാൻ വായിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു് എന്നുപറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
കടുത്തപകർപ്പുരചനയായി വിലയിരുത്തെപ്പടു�
കയും,കർശനമായ ശിക്ഷാനടപടികളിലൂെട േന�
രിടണെമന്നു് യു.ജി.സി. നിർേദശിക്കുകയും െച�
യ്തഈഎഴുത്തുരീതികൾഅത്യന്താധുനിക ഗേവ�
ഷണമാതൃകകളായി കാലടിയിെലഅധ്യാപകർ
ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ഇേതാ�
െടാപ്പം,സംസ്കാര പഠനം എന്നതിെനക്കുറിച്ചു് വി�
കലമായ ധാരണകളും അവർ പരത്തി. പ്രാേദ�
ശിക ചരിത്രമാണു് സംസ്കാര പഠനമായി ഇവർ
പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചതു്. െവറും േഡറ്റാ കളക്ഷനായിരു�
ന്നു ഇവരുെട പ്രാേദശിക ചരിത്രം. ഒരു പ്രേദശത്തു്
ഇത്ര ട്യൂേട്ടാറിയൽ േകാേളജുകളുെണ്ടന്നും,എത്ര
േപർഎസ്.എസ്.എൽ.സി. പാസ്സായിട്ടുെണ്ടന്നും
ഒെക്ക കെണ്ടത്തിയ പ്രാേദശിക ചരിത്രപ്രബന്ധ�
ങ്ങൾആെരയും െഞട്ടിക്കും. ഇെതല്ലാം കാലടി�
യിൽആരംഭിക്കുകയും ക്രേമണ മറ്റു സർവകലാ�
ശാലകളിേലക്കു വ്യാപിക്കുകയും െചയ്ത തട്ടിപ്പുകളാ�
ണു്.എന്തുംഎഴുതാം എങ്ങെനയും എഴുതാം എന്ന
ഇന്നെത്തഅവസ്ഥയിൽ മലയാളെത്തഎത്തി�
ച്ചതിൽസുനിൽ പി. ഇളയിടവും കാലടി സർവക�
ലാശാലയും വഹിച്ച പങ്കു് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്തുനിന്നു
മാത്രേമ മലയാള ഗേവഷണത്തിനു് കരകയറാൻ
പറ്റുകയുള്ളൂ.

മലയാളവും േവണ്ട, ഗേവഷണവും
േവണ്ട—േഡാക്ടേററ്റ് മതി

നമ്മുെടഅധ്യാപകസമൂഹത്തിനു് ഇെതാന്നും പ്ര�
ശ്നേമയല്ല.എന്തുചവറു് എഴുതിെക്കാണ്ടുവന്നാലും
ഒപ്പിട്ടുെകാടുക്കുന്ന ഗേവഷണ മാർഗദർശികളും,
എന്തു് എങ്ങെനഎഴുതിയാലും ഗംഭീരം എന്നു വി�
േശഷിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് േഡാക്ടേററ്റ് ബിരുദം നൽകാൻ
ശുപാർശ െചയ്യുന്നപരിേശാധകരും,ഓപ്പൺഡി�
ഫൻസ് െവറും പ്രഹസനമാക്കുന്ന ഗേവഷകസമൂ�
ഹവും ഒെക്ക േചർന്നു് ഗേവഷണെത്തയും പ്രബന്ധ�
രചനെയയും ലജ്ജാകരമായ ഒന്നാക്കിമാറ്റിക്കഴി�
ഞ്ഞു. ഇവരാണു് നമ്മുെട യുവജനതെയ പഠിപ്പിക്കു�
ന്നതു്,ഇവരാണു് ഗേവഷണ രീതിശാസ്ത്രം പ്രസംഗി�
ക്കുന്നതു്.ഈഅവസ്ഥതുടേരണ്ടതു്ഈഅധ്യാ�
പകസമൂഹത്തിെന്റആവശ്യമാണു്. ഫാക്കൽറ്റി
ഇമ്പ്രൂവ്െമന്റ് േപ്രാഗ്രാം എന്ന േപരിൽ 75000രൂപ
ശംബളേത്താടുകൂടി രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു വർഷം വെര�
യും െഫേലാഷിേപ്പാടുകൂടി രണ്ടു െതാട്ടു അഞ്ചുവർ�
ഷം വെരയും ഗേവഷണം നടത്താം. ഇങ്ങെന മാ�
സംേതാറും നെല്ലാരു തുകൈകപറ്റി അഞ്ചുവർഷം
വെര കാര്യമായ പണി െചയ്യാെത നടക്കുകയും,
അവസാനം േകാതയ്ക്കു വായിൽേത്താന്നിയ പാ�
ട്ടു് എഴുതി,അക്ഷരെത്തറ്റുകൾ േപാലും തിരുത്താ�
െത പ്രബന്ധമായി സമർപ്പിച്ചു് േഡാക്ടേററ്റു വാങ്ങാ�
നും,അതിെന്റ േപരിൽ ഇതുേപാെലത്തെന്നയുള്ള
ഗേവഷണത്തിനു മാർഗനിർേദശം നൽകാനും,പ്ര�
േമാഷൻ വാങ്ങാനും,കഴിയുകഎന്നതു് എല്ലാവർ�
ക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ലേല്ലാ. ഗേവഷണം ലജ്ജാക�
രമായഈനിലയിൽ തുടരുകഎന്നതു് മലയാളം
അധ്യാപകസമൂഹത്തിെന്റആവശ്യമാണു്. വിമർ�
ശനങ്ങൾ ഉയരുേമ്പാൾ,എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇങ്ങ�
െനത്തെന്നയാണു് എന്ന ന്യായീകരണം നിർമിച്ചു്
സ്വയംആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണു് അവർ. മെറ്റാരു
വിഷയത്തിനും ഇത്ര േമാശമായ നിലവാരം ഇല്ല
എന്നതാണു് വാസ്തവം. മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല
ഗേവഷണംഎവിെടെയങ്കിലുെമാെക്ക നടക്കുന്നു�
ണ്ടു്. മലയാളത്തിേലാ? ഇവിെടയില്ലാത്തനിലവാ�
രം എവിെടയുണ്ടാകും? ഇെതാന്നും വിദൂരമായിേപ്പാ�
ലും നമ്മുെട അധ്യാപകെരഅലട്ടുന്നില്ല. തങ്ങളു�
െട വാട്ടസ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിെല ചർച്ചകൾഎങ്ങ�
െന പുറത്തറിയുന്നുഎന്നതാണു് അവരുെട വലിയ
ൈസദ്ധാന്തിക പ്രശ്നം. ശ്രേദ്ധയമായ േനട്ടെമാന്നു�
മുണ്ടാക്കാത്ത ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാ�
യി കഴിയുന്ന കാലത്തുേപാലും, ലജ്ജാകരം എന്നു്
ആരും മലയാള ഗേവഷണെത്തവിേശഷിപ്പിക്കു�
മായിരുന്നില്ല. ഇേന്നാ േഡാക്ടേററ്റ് എന്നതു് ഒരു
അശ്ലീലപദമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. മലയാളവും േവ�
ണ്ട, ഗേവഷണവും േവണ്ട നമ്മുെടഅധ്യാപകർക്കു്;
ഈഅശ്ലീലപദം മതി.
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രവിശങ്കർഎസ്. നായർ
സാഹിത്യനിരൂപകനും ഭാഷാ�
ശാസ്ത്രജ്ഞനും.

േകരളസർവകലാശാലയിൽ
നിന്നു് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ
എം.എ. േഡാക്ടേററ്റ് ബിരുദ�
ങ്ങൾ േനടിയ േശഷം ഗേവ�
ഷണ-അധ്യാപന രംഗത്തു് മുപ്പതിേലെറ വർഷങ്ങൾപ്ര�
വർത്തിച്ചു. ഇേപ്പാൾഓക്സ്േഫാർഡ് യൂണിേവർസിറ്റി പ്ര�
സ്സിെന്റ ലാംേഗ്വജ് കൺസൾട്ടന്റും മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്
ഓൺൈലൻ നിഘണ്ടുവിെന്റ ചീഫ് എഡിറ്ററും ആണു്.
േകരള േകന്ദ്രസർവകലാശാല, െയെമനിെല യൂണി�
േവർസിറ്റി ഓഫ് സയൻസ്ആൻഡ് െടേക്നാളജി എന്നി�
വടങ്ങളിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രം അേസാസിേയറ്റ് െപ്രാഫസ്സർ
ആയിരുന്നു.അതിനു മുൻപു് ദ്രാവിഡ ഭാഷാ ഗേവഷണ�
േകന്ദ്രം,എസ്.സി.ആർ. ടി.,ൈമസൂറിെല െസൻട്രൽ
ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംേഗ്വജസ് എന്നിവിടങ്ങ�
ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മലയാളത്തിെന്റ രൂപഘടനയും വാക്യഘടനയും, േകര�
ളത്തിെലആദിവാസി ഭാഷകൾ,സംസ്കൃതത്തിെല ദ്രാ�
വിഡ പദങ്ങൾ, മലയാള ഭാഷാേബാധനം, ഗേവഷണ�
രീതിശാസ്ത്രം എന്നീ േമഖലകളിലാണു് പ്രധാനമായും പ്ര�
വർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഭാഷാശാസ്ത്രം,സാഹിത്യനിരൂപണം,
വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായി 15പുസ്തകങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
േകരളഭാഷാ നിഘണ്ടുവിെന്റഅസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്ററും, ദ്രാ�
വിഡ ഭാഷാേകന്ദ്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്നു വാല്യങ്ങളുള്ള
Dravidian Encyclopedia-യുെടഅേസാേഷ്യറ്റ് എഡിറ്റ�
റും ആയിരുന്നു. 2013-ൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെന്റ
നിരൂപണത്തിനുള്ള േഡാ.െക.എം. േജാർജ് പുരസ്കാരം
േനടി.

പ്രധാന രചനകൾ

• സാഹിത്യഗേവഷണം—സിദ്ധാന്തവും പ്രേയാഗവും
• ഭാഷയും ഭാഷാശാസ്ത്രവും
• വാക്യദർശനം
• Malayalam—A Descriptive Outline

• Tribal Languages of Kerala

• A grammar of Malayalam

• Malayalam Tutor

• പി. ഒരു പുനർവായന
• ശിേരാലിഖിതത്തിെന്റ കാർബൺപതിപ്പുകൾ
• ഹാസ്യത്തിെന്റ രസതന്ത്രം
• പാഠ്യപദ്ധതി സിദ്ധാന്തം
• മാർക്സിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനം
• പാഠാസൂത്രണം



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാ�
ഗങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്.എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ േഫാൺപിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്.അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org>എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.അവസായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം
695014

mailto:editors@sayahna.org
mailto:editors@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

